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• Formar gerontólogos(as) sociais competentes em ter-
mos técnicos e científicos, humanamente sensíveis e 
responsivos(as);

• Formar profissionais especializados(as) com conhecimen-
tos, aptidões e competências no âmbito da Gerontologia 
Social, de modo a contribuir para a qualidade de vida e 
bem-estar da população;

• Contribuir para o avanço do conhecimento científico na 
Gerontologia Social, com vista à promoção de políticas e 
práticas orientadas para o envelhecimento ativo e bem-
-sucedido.

• Contribuir para a solidariedade entre gerações, ativando 
mecanismos sociais congruentes com a longevidade e a 
dignidade humana.

GERONTOLOGIA SOCIAL

Objetivos

Condições de Acesso 

Destinatários

Candidaturas on-line*

Licenciados, ou habilitação legalmente equivalente, em Ci-
ências Sociais, Ciências do Comportamento e Ciências da 
Saúde.

Licenciados que pretendam aprofundar conhecimentos no 
âmbito deste ramo e/ou domínio de atividade profissional.

1ª FASE • 01 de junho — 18 de julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 de setembro — 03 de outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt

Local: Viana do Castelo 
Duração: 2 anos | 4 semestres
Preço: A propina anual é de:
• 1.050,00€ para estudantes nacionais;
• 1.500,00€ para estudantes internacionais de países de 

língua oficial portuguesa e de países da América Latina;
• 2.000,00€ para os restantes estudantes internacionais.
Regime: Pós-laboral



Estrutura curricular Contactos da Escola

1º semestre
Desenvolvimento Adulto, Transições de Vida e Envelhecimento
Políticas Sociais em Gerontologia
Seminários em Métodos de Investigação I
Opção1

Vinculação e Envelhecimento; Programas psicoeducativos e envelhecimento, 
Intervenção não farmacológica para a optimização do envelhecimento.
1Inscrição em 2 das 3 unidades curriculares.

2º semestre
Envelhecimento Bem-sucedido e Intervenção Psicossocial
Planeamento, Gestão e Avaliação de Programas Comunitários
Seminários em Métodos de Investigação II
Opção2

2Promoção de um envelhecimento activo; Gestão de recursos humanos em 
organizações assistenciais; Projectos comunitários e envelhecimento.
2Inscrição em 2 das 3 unidades curriculares;

3.º e 4.º semestres
Seminário de Apoio à Dissertação/Trabalho de Projecto
Opção3

3Dissertação/Trabalho de Projecto*

*Inscrição em 1 das 2 unidades curriculares.

Av. Capitão Gaspar de Castro
4901-908 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 806 200
e-mail: geral@ese.ipvc.pt
Site: www.ese.ipvc.pt

Quer saber mais sobre 
este Mestrado?
Coordenador: Carla Faria
e-mail: cfaria@ese.ipvc.pt




